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Rozmowa z prezesem  
Fundacji      Wspierającej      Oświa-
tę Polską za Granicą „Samo-
stanowienie" p. Stanisławem 
PLEWAKO  

- Proszę opowiedzieć o Funda-
cji,  jej powstaniu  i celach działalno-
ści. 

- Fundacja „Samostanowienie" 
powstała w 1990 roku. Prowadzi 
działalność, polegającą na pozyski-
waniu darowizn  na cele  charytatyw-
ne.  Swoją nazwę Fundacja zawdzię-
cza pisemku „Samostanowienie", wy-
dawanemu od 1985 roku w drugim 
obiegu. Był to kwartalnik nieregular-
ny, wokół którego zgromadziła się 
grupa ludzi, mających określone po-
glądy polityczne, pragnących dla Pol-
ski suwerenności rzeczywistej, a nie 
papierowej. W związku z tym, że 
Polska uzyskała niepodległość, za-
przestaliśmy wydawania pisma. Zo-
stała jednak więź, która nas łączyła i 
dlatego postanowiliśmy założyć Fun-
dację. Na czele Fundacji stoi Rada 
Nadzorcza, mająca uprawnienia fun-
datora. 9-osobowa Rada powołuje 
zarząd. Tak się składa,  że  od począt-
ku istnienia Fundacji jestem przewod-
niczącym Rady, a od stycznia ubie-
głego roku - również prezesem zarzą-
du. Działalność Fundacji jest skiero-
wana przede wszystkim na wschód, 
gdyż właśnie tu są największe potrze-
by, ale mamy też dobre kontakty z 
polskim środowiskiem emigracyjnym 
w Londynie. 

- Czy Fundacja „Samostanowie-
nie" jest organizacją polityczną? 

- Fundacja, jak już mówiłem, ma 
korzenie polityczne, zdecydowaliśmy 
jednak nie prowadzić żadnej działal- 

ności politycznej, nie mamy żadnych 
celów politycznych. Nie jesteśmy gru-
pą partyjną, która miałaby wspólne 
poglądy polityczne. Do Fundacji na-
leżą ludzie, którzy są członkami czy 
też sympatyzują z różnymi ugrupowa-
niami. Uważamy, że każdy ma prawo 
sam się określić. Naszym celem jest 
pomoc Polakom za granicą, przede 
wszystkim - oświacie polskiej. 

- Od początku swego istnienia 
Fundacja aktywnie wspomaga Pola-
ków na Wileńszczyźnie... 

Ponieważ w ostatnich latach na-
sza pomoc była dość znacząca, w 
związku z tym chcieliśmy być na 
miejscu i kontrolować, jak jest wy-
korzystywana. W połowie grudnia 
ubiegłego roku przywieźliśmy  kolej-
ne dary - paczki żywnościowe, ufun-
dowane przez firmę „Damis" z War-
szawy dla Żołnierzy Września z koła 
w Miednikach, gabinet stomatolo

giczny - używany, ale w dobrym sta-
nie, z pełnym wyposażeniem; dla jed-
nej ze szkół na Wileńszczyźnie książ-
ki, które trafiły do Polskiej Macierzy 
Szkolnej. 

Udzielamy również stypendiów 
dla Polaków z Litwy, studiujących na 
uczelniach wyższych w Polsce. 

Chcieliśmy założyć swój oddział 
na Litwie, od 1994 roku zaczęliśmy 
prowadzić rozeznanie, czy jest to 
możliwe. Nasz oddział litewski został 
zarejestrowany, mamy własne konto 
rozliczeniowe w banku „Vilniaus 
Bankas", skrytkę pocztową i prowi-
zoryczne biuro (2050 Vilnius, a/d  
764, tel. 45-32-14).  Dyrektorem na-
szej filii w Wilnie jest   pani Walenty-
na Subocz. Jest to dopiero początek, de 
facto oddział działa zaledwie dwa 
miesiące, ale pewne efekty pracy już 
są. 

(Dokończenie na str. 2) 
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„Jesteśmy bogaci hojnością  
naszych sponsorów" 

 
 

NA ZDJĘCIU: prezes Fundacji „Samostanowienie" Stanisław Plewako oraz 
dyrektor   filii litewskiej  p. Walentyna Subocz podczas wizyty w redakcji „K. W.".  

 Fot. M. Paluszkiewicz 



(Dokończenie ze str. l) 
- Jak się układają kontakty 

Fundacji z władzami litewskimi i miej-
scowymi organizacjami polskimi? 

- Wcześniej nie mieliśmy właś-
ciwie żadnych kontaktów, a chcieliśmy 
je mieć: przekazywaliśmy pomoc na 
Litwę, a wszystko działo się poza 
strukturami rządowymi. Lubimy pra-
cować jawnie i otwarcie. Spotkaliśmy 
się z życzliwością urzędników pań-
stwowych podczas rejestracji oddziału. 
Mieliśmy spotkanie z dyrektorem 
Departamentu Problemów Regional-
nych i Mniejszości Narodowych Re-
migijusem Motuzasem - jesteśmy za-
dowoleni z wyników rozmowy. 
Natomiast tradycja współpracy z orga-
nizacjami polskimi jest dosyć dawna. 
Myślę, że ta współpraca będzie jeszcze 
lepsza, kiedy na dobre tutaj się 
zadomowimy, będziemy na bieżąco we 
wszystkich sprawach. Mieliśmy kon-
takty ze Związkiem Polaków na Lit-
wie, Stowarzyszeniem Naukowców 
Polaków, Stowarzyszeniem Medyków, 

Polską Macierzą Szkolną. 
Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej 

młodzieży polskiej z Wileńszczyzny 
uzyskało wyższe wykształcenie, jeżeli 
więc Stowarzyszenie Naukowców 
Polaków sugeruje nam, żeby objąć 
opieką studentkę UPW, która dostała 
się na studia w Polsce, a nie ma sty-
pendium rządowego, to staramy się 
pomóc. Jest to, oczywiście, kwestia 
środków. Fundacja nie jest skarbonką, 
z której można czerpać: nie mamy pie-
niędzy, nie prowadzimy działalności 
gospodarczej, ale bogaci jesteśmy hoj-
nością naszych sponsorów. Jeśli proś-
ba jest dobrze uar-gumentowana, łat-
wiej wówczas nam znaleźć pieniądze 
na te cele, które uważamy za słuszne. 
Dlatego kupiliśmy np. 11% akcji „K-
uriera Wileńskiego", gdyż uważamy, 
że jako dziennik pełni on niebagatelną 
rolę i jest wart poparcia. 

- Fundacja „Samostanowienie" spr-
owadza pomoc na Litwę już od kilku 
lat. Czy, Pana zdaniem, ta pomoc 
dociera zawsze tam, gdzie trzeba? 

- Nie, nie zawsze, ale jest to efekt 
chyba nieunikniony. Pomoc sponta-
niczna nie zawsze trafi tam, gdzie 
trzeba. W ubiegłym roku 
otrzymaliśmy na nasze konto 2 

tysiące funtów, przeznaczonych na 
dożywienie dzieci na Wileńszczyźnie. 
Musieliśmy przekazać je dla 
Litewskiej Fundacji Miłosierdzia i 
Zdrowia (oddział w rej. wileńskim). W 
czerwcu uzyskaliśmy zezwolenie 
dewizowe. Fundacja Miłosierdzia i 
Zdrowia chciała wykorzystać te 
pieniądze w nowym roku szkolnym, 
dlatego przekazaliśmy je w końcu sier-
pnia. W grudniu okazało się, że nie 
zostały jeszcze wykorzystane. Zbul-
wersowało nas to. 2 tysiące funtów - to 
wydawałoby się duża suma, ale po 
rozdzieleniu - ile dzieci może dostać 
codziennie posiłek? A ile dzieci na 
Wileńszczyźnie potrzebuje dożywie-
nia? Są to zadania, przekraczające 
skalę możliwości naszej Fundacji. Mo-
im zdaniem, jest sprawą inwencji tych, 
którzy pomocy potrzebują, by docierali 
ze swymi prośbami i wskazywali, jakie 
rzeczywiście potrzeby istnieją. Pomoc 
może i powinna być większa. 

- Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Barbara SOSNO 
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